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  गॅलेललयो गॅललली पिसा शहरात वाढला. हे शहर आजच्या इटली 
देशात आहे. त्यािा जन्ि 1564 साली झाला. याि वर्षी इंग्लंडिध्ये 
शके्सपिअरिाही जन्ि झाला. गॅलेललयोि ेवडील पवसेंन्झो हे 
संगीतकार होते. त्यािळेु वडडलांकडूि त्याला संगीतािाही वारसा 
लिळाला. तो ल्यटु हे तंतुवाद्य तसेि ऑगगि हे वाद्यदेखील 
वाजवण्यास लशकला. 
  पवसेंन्झो संगीतात वेगवगेळे प्रयोग करत असत. वडडलांिा हा 
गुि गॅलेललयोिध्येही उतरला. बालििी गॅलेललयो सतत आिंदी 
आणि उत्साही असे. आिल्या आसिासच्या जगातील गोष्ींि े
निरीक्षि करण्यात आणि त्यांिा शोध घेण्यात त्याला रस होता. 
आिला िलुगा बपुििाि आहे, हे पवसेंन्झो जाित होते. िि तो 
िहाि वजै्ञानिक म्हििू जगात प्रलसि िावेल, असे त्यांिा कधी 
स्वप्िातदेखील वाटले िव्हत.े 



  गैलेललयोि ेसरुुवातीि ेलशक्षि घरीि झाले. एक लशक्षक त्याला 
लशकवण्यास घरी येत असत. गॅलेललयोला चित्रकला, कपवता आणि 
गणित यातं पवशरे्ष रुिी होती. वयाच्या दहाव्या वर्षी त्याि ेकुटंुब 
िजजकच्या फ्लॉरेन्स शहरात वास्तव्यास गेले. नतथे गॅलेललयो एका 
िठात िालिाऱ्या शाळेत जाऊ लागला. िि त्यािा कल लिकु्षकीकड े
वळू लागताि त्याि ेवडील चितंते िडले आणि त्यांिी गॅलेललयोि े
िठात जािे बदं केले.       



  गैलेललयोि ेकुटंुब धनिक िव्हत.े त्यािळेु 
िपवष्यात गॅलेललयोकड ेउिजजपवकेि ेसाधि 
असिे िहत्त्वाि ेहोत.े त्याला पिसा पवद्यािीठात 
डॉक्टर बिण्याि ेलशक्षि घेण्यास िाठवायि,े 
असे पवसेंन्झोि ेठरवले. िि गॅलेललयो या 
व्यवसायािा नतरस्कार करत असे. त्यािळेु तो 
कॉलेजात कधीकधी टवाळचगरी करू लागला. 
लशक्षकांशी वाद घालिू त्यािे स्वत:ला  
खूि बदिाि करूि घेतले. त्याला नतथे  
िांडकुदळ हे िाव िडले.  
   वयाच्या केवळ अठराव्या वर्षी,  
गॅलेललयोिे पिसािधील ििगिध्ये एक 
िहत्त्वािा वजै्ञानिक शोध लावला.   



  एकदा गॅलेललयोला ििगिधील धिोिदेशकाि ेप्रविि ऐकूि 
कंटाळा आला. म्हिूि, तो ििगच्या छताला टागंलेल्या 
झुंबराकड ेकुतूहलािे िाहू लागला. झुंबर झोक घेत होते. 
सरुुवातीि ेिोठे झोके हळूहळू लहाि होत गेले. गॅलेललयोिे 
प्रत्येक झोक्यासाठी हाताच्या िाडीि ेककती ठोके होतात, हे 
िोजले आणि तो िकीत झाला. झोका िोठा असो वा लहाि, 
तो ििूग व्हायला सारखाि वेळ लागत होता. हा खिू    
   िहत्त्वािा  शोध आहे, हे त्याला जािवले. काही वर्षाांितंर   
   या शोधाच्या आधारे त्यािे दोलि घड्याळािा आराखडा  
           बिवला. 
    
               शवेटी, गॅलेललयोिे वदै्यकीय लशक्षि सोडूि  
             ददले. फ्लॉरेन्सला िरतूि तो गणितािा  
             अभ्यास करू लागला. िि काही काि  
             करण्यासाठी िरेुसे लशक्षि त्याच्याकड े 
             िव्हत.े त्यािळेु त्याला िोकरी लिळाली िाही.     



  िढुिी िार वर्ष ेगॅलेललयो घरीि वािि, ललखाि आणि 
प्रयोग करत रादहला. या काळात, त्याि ेअिेक प्रिावशाली 
लित्र जोडले. गॅलेललयोि ेव्यडिित्व तरूि व आकर्षगक 
होत.े लोक त्याला िसंत करत. एका लित्राच्या ओळखीिे 
त्याला पिसा पवद्यािीठात गणित लशकवण्याि ेकाि 
लिळाले. िि सरुुवातीिासिूि काही िकुत गेले.  
गॅलेललयो आिली णखल्ली उडवतो, म्हिूि काही  
प्राध्यािक िाराज झाले. गॅलेललयोच्या ित,े हे  
प्राध्यािक जुिे झाले होत ेआणि िकुीच्या गोष्ी  
लशकवत होत.े  



  त्या काळातील लोक जनु्या कल्ििा, श्रिा 
काही शंका ि पविारता स्वीकारत असत. िि 
गॅलेललयोला वाटे की एखादी कल्ििा 
स्वीकारण्याआधी प्रयोगाद्वारे नतिी सत्यता 
िडताळूि िादहली िादहजे. 
 
  आिला िदु्दा लसि करण्यासाठी गॅलेललयोिे एक 
जाहीर प्रयोग केला. पिसािध्ये एक झलुता 
ििोरा आहे. गॅलेललयोिे या ििोऱ्यावरूि 
वेगवेगळ्या वजिाच्या दोि वस्तू खाली सोडल्या. 
जुन्या कल्ििेिसुार, जास्त वजिािी वस्त ू
अगोदर खाली यायला हवी आणि गॅलेललयोच्या 
िते, दोन्ही वस्त ूएकाि वेळी जलििीवर 
िडायला हव्यात. गॅलेललयोि ेम्हििे खरे ठरले. 
पिसाि ेप्राध्यािक, पवद्याथी आणि लोक या 
प्रयोगाि ेिकीत झाले.     



  पिसािध्ये गॅलेललयोिे अिेकांशी 
वरै ओढविू घेतले. हे लोक 
गॅलेललयोच्या व्याख्यािात व्यत्यय 
आिूि त्यािी टर उडव ूलागले. 
त्यािळेु तीि वर्षाांिी गॅलेललयो पिसा 
सोडूि िदआु पवद्यािीठात गेला. 
आज पिसा आणि िदआु हे दोन्ही 
इटली देशात आहेत. िि 
गॅलेललयोच्या काळात इटली  
िावािा देशि अजस्तत्वात िव्हता. 
त्याऐवजी वगेवगेळी स्वतंत्र राज्ये 
होती. त्यांि ेवगेवगेळे शासक होते, 
वेगवगेळे कायदे होते. पिसा टस्किी 
राज्यात तर िदआु व्हेनिस राज्यात 
होत.े    



        िदआुतील लोक पिसातील लोकाचं्या तुलिेत   
        िव्या कल्ििा सहजििे स्वीकारत. त्यािळेु 
प्राध्यािक म्हिूि गॅलेललयोिा नतथे िागंलाि जि बसला. 
तो नतथेि स्थानयक झाला. त्याि ेकुटंुब वाढत गेले. त्याि े
वजै्ञानिक उिकरिे बिवण्यािा छोटासा कारखािा सरुू केला. 
त्याच्या आकर्षगक उिकरिांिी ख्याती िसरू लागली. संििूग 
यरुोििधिू त्यांिा िागिी येऊ लागली. गॅलेललयो 
िदआुिध्ये 18 वर्ष ेरादहला. हा त्याच्या आयषु्यातील सवागत 
सखुद काळ होता. 
  
   तरीही गॅलेललयो कायि बेििै असे. त्याला एका िोठ्या 
शहरात राहायि ेहोत,े काि करायि ेहोत,े प्रयोग करायि े
होत.े तो फ्लॉरेन्सला जाऊ इजच्छत होता. िि नतथ ेत्याला 
हवी तशी िोकरी लिळेल, एवढा त ेप्रलसि िव्हता.        



  पवद्यािीठात गॅलेललयो गणित आणि खगोलशास्त्र लशकवत 
असे. तो सयूग आणि िथृ्वी यांच्या अंतराळातील 
िागगक्रििापवर्षयी प्रस्थापित जनु्या लसिातंावंर शंका 
उिजस्थत करू लागला. िथृ्वी ही पवश्वाच्या कें द्रस्थािी आहे, 
अशी श्रिा गॅलेललयोच्या काळात होती. या श्रिेिसुार सयूग, 
िंद्र आणि सारे ग्रह िथृ्वीिोवती वतुगळाकार िागागिे किरत 
होत.े िरंत ुगॅलेललयोच्या जन्िाच्या 20 वर्ष ेअगोदर निकोलस 
कोिनिगकस िावाच्या व्यिीिे एक वेगळाि लसिातं िाडंला 
होता. त्याच्या ित,े िथृ्वी आणि इतर ग्रह सयूागिोवती किरत 
होत ेतर िंद्र िथृ्वीिोवती किरत होता.     .  



  गॅलेललयो कोिनिगकसशी सहित होता. 
िरंत ुबहुतांशी लोकांिा ते अिान्य होत.े 
कोिनिगकसिा लसिांत बायबलच्या 
लशकविुकीपवरुि आहे, अशी तक्रार 
कॅथललक ििगि ेिेते करू लागले. त्या    
   काळात सिाजावर ििग या धालिगक   
   व्यवस्थेिा िगडा प्रिावी होता. कुिी  
   ििगच्या ितापवरुि बोलले तर त्याला  
   त्रास ददला जाई ककंवा ितृ्यदंुड ददला  
   जाई. त्यािळेु आिले पविार   
   जादहरररत्या प्रकट करिे, ही  
   गॅलेललयोसाठी िोठी जोखीि होती.  
         
          1604 साली एका ताऱ्याच्या  
        स्िोटािे संििूग आकाश  
        उजळूि निघाले. या घटिेिळेु  
         गॅलेललयोिी खगोलशास्त्रातील  
         रुिी अचधकि वाढली.    



  1609 साली गॅलेललयोच्या जीविाला िोठे िाट्यिय 
वळि लिळाले. त्याि ेएका पवस्ियकारक शोधाबद्दल 
ऐकले. एका डि िष्िे नििागत्यािे टेललस्कोि (दबुीि) 
बिवण्यािी िित शोधिू काढली होती. या साध्यासोप्या 
िितीत तो एका िळकाडं्यात दोि लिगें बसवत असे. 
त्यातूि िादहले की दरूच्या वस्त ूजवळ आल्यासारख्या 
िासत.  
    
   गॅलेललयोिे आिला स्वत:िा टेललस्कोि  
बिवायि ेठरवले. लवकरि, त्यािे डि  
नििागत्यािेक्षा िागंला टेललस्कोि बिवला.   



  गॅलेललयोिे व्हेनिस शहराच्या 
गव्हिगरांिा आिला टेललस्कोि 
दाखवण्यासाठी एक पवशरे्ष व्यवस्था केली. 
तेथील सेंट िाकग  िौकातील घंटाघराच्या 
गच्िीवर तो सवाांिा घेऊि गेला. हे िवे 
यंत्र िाहूि गव्हिगर प्रिापवत झाले. या 
टेललस्कोििधिू 24 िलै (38 ककलोिीटर) 
इतक्या दरू असलेल्या िदआुतील ििगि े
ििोरे स्िष् ददसत होत.े यालशवाय इतर 
आिखीही दरूदरूच्या वस्त ूयातूि ददसत 
होत्या. हा टेललस्कोि वस्त ूिऊिट िोठी 
करूि दाखवत होता. 
 
   गॅलेललयोिे हा टेललस्कोि व्हेनिसच्या 
शासकाला िेट ददला. त्याबदल्यात 
त्याच्या वेतिात िरघोस वाढ करण्यात 
आली आणि त्याला िदआुिध्ये आजीवि 
िोकरीिी शाश्वतीही देण्यात आली. 
गॅलेललयो आता खऱ्या अथागिे  
प्रलसि झाला.    

टेललस्कोिि ेिळकांड े

प्रकाश ककरि 

िेत्र लिगं 

वस्त ूलिगं 



  तेव्हा बाजारात उिलब्ध असिाऱ्या टेललस्कोििध्ये 
गॅलेललयोि ेटेललस्कोि सवोत्कृष् होते. त्यािळेु त्याच्याकड े
टेललस्कोििी िागिी खोऱ्यािे वाढली. त्याकाळी अिकू लिगं 
बिविे हे खिू कठीि काि असे. गॅलेललयोिी लिगें उच्ि 
दजागिी होती. स्वत: खात्री केल्यालशवाय एकही लिगं तो 
कारखान्यातूि बाहेर जाऊ देत िसे. 
 
  एका निरभ्र रात्री, गॅलेललयोिे वस्त ू30 िट  
िोठी करूि दाखविारा सवागत शडिशाली  
टेललस्कोि हातात घेतला. त्यािे टेललस्कोिि े 
तोंड वर आकाशाकड ेवळवले. त्याला जे  
काही ददसले त्याि ेतो जस्तलित झाला.  
साध्या डोळ्यांिी ददस ूशकिार िाही,  
असे एक िवेि जग त्यािे िादहले.  



  सवागत आधी गॅलेललयोिे टेललस्कोििधिू आकाशात 
काय िादहले असेल? िंद्र. िंद्राि ेदृश्य िाहूि तो 
रोिाचंित झाला. शतकािशुतके लोकांिा वाटत होत ेकी 
िंद्रािा िषृ्ठिाग गुळगळुीत आहे. िि टेललस्कोििधिू 
गॅलेललयोला तेथील पवशाल िवगत आणि पववरे ददसली. 
म्हिजे, िंद्रािा िषृ्ठिाग खडबडीत आणि उंिसखल 
आहे, असा निष्कर्षग निघत होता. 
    
   आिला हा शोध किालीिा स्िोटक ठरिार, िि 
यािळेु वजै्ञानिक क्रातंी घडूि येिार, यािी गॅलेललयोला 
खात्री वाटली. आता तो आिल्या वजै्ञानिक संकल्ििा 
टेललस्कोिच्या साहाय्यािे लसि करू शकत होता. जुिाट 
पविारांि ेप्राध्यािक त्याला िकू ठरव ूशकत िव्हते.      
      



  आकाशात साध्या डोळ्यांिा ि ददस ूशकिारे तारे 
गॅलेललयोिे टेललस्कोििधिू िादहले. त्याि ेआिली निरीक्षिे 
काळजीिवूगक िोंदवली आणि अिेक चित्र ेकाढली. हे सारे 
त्याला खूि रोिांिक वाटत होत.े याितंर त्यािे एक 
धक्कादायक गोष् िादहली. 
 
  जािवेारी 1610 िध्ये गॅलेललयोिे एक िहत्त्वािा  
शोध लावला. त्यािे गुरू ग्रहाि ेनिरीक्षि  
सरुू केले. गुरू तीि लहाि ताऱ्यांसह  
एका ओळीत असल्याि ेत्याला ददसले.  
हा योगायोग अस ूशकत होता.  
िढुच्या रात्री त्याला त ेतीि तारे  
गुरूसोबत िनु्हा ददसले, िि त ेएका  
सरळ रेर्षते िव्हते. 
 
  गॅलेललयोिे अिेक रात्री जागूि  
गुरूि ेनिरीक्षि केले. काही वळेा  
गुरूसोबत त्याला तीिऐवजी िार  
तारे ददसले. दररोज त्यांि ेस्थाि  
बदलत गेले.  



        काहीवेळेला त्याला यांिकैी एकही तारा ददसला िाही.   
           गॅलेललयोिी िक्की खात्री झाली की गुरूच्या    
             अवतीिवती िार लहाि ताऱ्यांिा संिार आहे.   
               याि ेएकि स्िष्ीकरि देता येत होते. गुरूि े 
               िंद्र त्याच्यािोवती किरत होते. जेव्हा त ेददसत   
               िव्हत ेतेव्हा ते निजिति गुरूच्या िागल्या  
               बाजूस होते. 
 
                  गॅलेललयोला टेललस्कोििधिू ददसिाऱ्या    
               िित्काररक जगाबद्दल लोकांिा सागंण्यािी तीव्र  
                   इच्छा झाली. काही आठवड्यातंि त्याि े   
                    स्टारी िेसंजर िावाि ेिसु्तक ललदहले.      
                      त्याच्या अिेके्षिसुार, या िसु्तकािे   
                       िोठीि खळबळ िाजवली. िि काही  
                             लोकांच्या िते, हे गॅलेललयोि े 
                                  कल्ििांि ेखेळ होते.  
                                    गॅलेललयोच्या शत्रुंिा  
                                      त्यािा ित्सर वाटू  
                                        लागला.      
.  



  आिले ित िाडंण्यािी गॅलेललयोिी िित लोकांिा 
रुित िसे. आिले पविार तो स्िष्ििे िांडत असे. 
कुिाि ेवेगळे ित ऐकूि घेण्यासाठी िात्र तो वेळ देत 
िसे. त्यािे टस्किी शहरात िरत ूिये, असा धोक्यािा 
इशारा त्याच्या लित्रांिी त्याला ददला. तेथील 
पवद्यािीठातील आणि ििगिधील त्याि ेजुिे वरैी त्याला 
त्रास देण्यािी शक्यता होती. िि िळू गावी िरतूि 
नतथे िोकरी करण्यािा गॅलेललयोिा हट्ट होता. आिि 
आता एक प्रलसि व्यिी आहोत आणि कुिी आिले 
काही वाकड ेकरू शकत िाही, असे त्याला वाटल.े    



  टस्किीच्या प्रिखु सरदाराच्या 
घराण्याि ेिाव िेडडसी होत.े 
म्हिूि, गॅलेललयोिे गरुूच्या 
िंद्रांि ेिािकरि िेडडसीि ेिंद्र 
असे केले. (आज आिि त्यांिा 
गॅलेललयोि ेिंद्र म्हितो: आयो, 
यरुोिा, गॅनििीड, कॅललस्टो). 
 
   ही यिुी कािी आली. प्रिखु 
सरदार खुश झाले. त्यांिी 
गॅलेललयोला आिला खाजगी 
तत्वज्ञ आणि गणितज्ञ म्हिूि 
नियिु केले. अशा तऱ्हेिे 
गॅलेललयो िनु्हा आिल्या फ्लॉरेन्स   
  शहरात वास्तव्यास आला.   
 
  



  िरंत ुअिेक लोकांिा गॅलेललयोच्या निरीक्षिांवर पवश्वास 
िव्हता. त्यािळेु िढुल्या वर्षी 1611 साली, त्यािे रोिला 
जायि ेठरवले. तो आिला टेललस्कोि तेथील तत्काललि प्रिावी 
आणि िहत्त्वाच्या वजै्ञानिकांिा दाखव ूइजच्छत होता. 
   
  ही िेट गॅलेललयोसाठी िलदायी ठरली. आिल ेआकर्षगक 
व्यडिित्व आणि िार्षि कौशल्य या जोरावर त्याि ेश्रोत्यांवर 
गारूड केले. त्यांिा त्याच्या अपवश्वसिीय यंत्राबद्दल जािूि 
घेण्यास प्रवतृ्त केले. जजथे जजथे गॅलेललयो गेला नतथे नतथे 
त्याि ेसन्िाििवूगक स्वागत झाले. त्यािे िोि िॉल िािवा 
यांच्यासिोरही टेललस्कोिि ेसादरीकरि केले. या यशाि े
गॅलेललयो हुरळूि गेला. अखेरीस, कोिनिगकस म्हितो तसे 
िथृ्वी आणि इतर ग्रह सयूागिोवती किरतात, हे आता आिि 
लशकव ूशकतो, असे त्याला वाटू लागले.    



  िि गॅलेललयोला आिल्या शत्रुंि ेपवस्िरि झाले. प्रिखु 
सरदारािे गॅलेललयोला िरघोस वेति िंजूर केल्यािे त्याि ेशत्र ु
त्यािा ित्सर करू लागले. ते जादहरररत्या गॅलेललयोच्या 
वजै्ञानिक कल्ििांवर दटका करू लागले, त्याच्याबाबत अिवा 
िसरव ूलागले. गॅलेललयोिे या दटकाकार शत्रुंशी जेवढी वादावादी 
केली तवेढाि तो त्याचं्या जाळ्यात िसत गेला.       



  गॅलेललयोसाठी िररजस्थती बबकट होत गेली. 1614 साली 
एका धिोिदेशकाि ेगॅलेललयो आणि िथृ्वी सयूागिोवती किरते 
हा त्यािा लसिातं, यावंर कडक दटका केली. गॅलेललयोच्या 
लित्रांिा िररजस्थतीि ेगांिीयग लक्षात आले. त्यांिी गॅलेललयोला 
एकातंात राहूि काही विव्य ि करण्यास सांचगतले. िि 
यािळेु गॅलेललयो चितंाग्रस्त झाला आणि आजारी िडला. 
  
   या अवस्थेतही, त्यािे आिल्या लित्रांिा सल्ला िािला 
िाही. तो आिला दृपष्कोि स्िष् करण्यािा नििय करूि 
रोिला गेला. आता गॅलेललयोि ेकाय करायि,े हे ििगच्या 
प्रशासकांिा ठरवायि ेहोते. त्यांिी िथृ्वी हीि पवश्वाच्या 
केद्रस्थािी आहे आणि िथृ्वी सयूागिोवती किरत ेअसे म्हििे 
हा ििगच्या पवरुि गंिीर गुन्हा आहे, अशी घोर्षिा केली.     
    



  ििगि ेएक वररष्ठ अचधकारी, काडड गिल बेलारिाइि यांिी 
गॅलेललयोला त्यांच्या सिोर हजर राहाण्याि ेििागि सोडले. 
त्यांिी गॅलेललयोला कडवट शब्द ऐकवले, त्याला कुठेतरी दरू 
जाण्यास आणि गप्ि राहाण्यास सांचगतले. निराश होऊि 
गॅलेललयो फ्लॉरेन्सला िरतला आणि त्यािे स्वत:ला इतर 
कािात गुंतविू घेतले, निदाि काही काळ तरी.    



आठ वर्षाांितंर िोि िािवे यांि े
निधि झाले. िवे िोि, अबगि 
आठवे हे गॅलेललयोि ेजुिे लित्र 
होत.े गॅलेललयोला आशा वाटू 
लागली की िवे िोि त्याला 
कोिनिगकसच्या लसिातंावर 
िनु्हा ििाग करण्यास िरवािगी 
देतील. तो िोिला िेटायला 
गेला. िोििे त्याला िसु्तकाि े
ललखाि करण्यास िरवािगी 
ददल्यावर त्याला आिदं 
झाला. िि त्यांिी एक  
अट होती: 
िसु्तकात त्यािे  
िथृ्वी  
सयूागिोवती 
किरते असे  
म्हिायि े 
िाही, तर  
सयूग  
िथृ्वीिोवती  
किरत  
असण्यािी शक्यता आहे,  
असे म्हिायि.े      



  गॅलेललयोकड ेकाही ियागय िव्हता. त्याि ेिोििी अट िान्य 
केली. िग त्यािे एक उत्कृष् िसु्तक ललदहले. िि त्यािे 
िोििी अट िार गांिीयागिे घेतली िाही. गॅलेललयोच्या शत्रुंिा 
संधी लिळाली. त्यांिी िोिि ेकाि िरले की गॅलेललयो त्यांिा 
ककंित देत िाही. िोि गॅलेललयोवर िाराज झाले. गॅलेललयोला 
रोििध्ये आिण्यात याव ेआणि त्याच्यावर ििगच्या कोटगिध्ये 
खटला िालवावा, असा आदेश त्यांिी ददला. गॅलेललयोला हा 
एक िोठा धक्का होता. त्याि ेवय 68 वर्ष ेहोत.े त्यात तो 
आजारी िडला. खटल्यािा निकाल पवरुि लागला तर 
आिल्याला खिू त्रास देतील आणि तुरंुगात डांबिू ठेवतील,              
हे त्याला             कळूि िकुले.        



  आजारी असल्यािळेु आिि रोिला 
येऊ शकत िाही, अशी पविविी 
गॅलेललयोिे केली. िि िोि खूिि कु्रि 
झाले होत.े त्यांिी गॅलेललयोला लशक्षाि 
करायिी, असे ठरवले होते. गॅलेललयोला 
थोड ेबरे वाटू लागल्यावर टस्किीच्या 
प्रिखु सरदारािे गॅलेललयोसाठी रोिच्या 
आरािदायक प्रवासािी आणि नतथे 
राहाण्यािी व्यवस्था केली.  
   खटला ििासारखा िालला िाही. 
इतके लोक आिल्यापवरुि का बोलत 
आहेत, हे गॅलेललयोला कळेिा. तरंुुग 
ककंवा त्यािेक्षा वाईट लशक्षा आिल्याला 
देतील याि ेत्याला िय वाटू लागले. 
िि लशक्षा टाळण्यािा एक िागग होता.   



    िथृ्वी सयूागिोवती किरत ेअसे आिि िाित िाही, हे शब्द 
उच्िारण्यास गॅलेललयो राजी झाला. िि त्याि ेअंतिगि 
जाित होत ेकी हे सत्य िाही.  
  िग त्याला सिुावण्यात येिारी लशक्षा ऐकण्यास तो 
कोटागत गेला. कोटागिी बेअदबी केल्याबद्दल आिि शरलिदें 
आहोत, हे दशगवण्यासाठी त्याला िाढंरा झगा घालावा लागला. 
तो गडुघयांवर बसला आणि आिल्याला झालेली सजा ऐकू 
लागला.   



  गॅलेललयोला िार कठोर लशक्षा झाली िाही. त्याला तुरंुगात 
जाव ेलागले िाही. िात्र फ्लॉरेन्सबाहेर त्याच्या स्वत:च्या घरात 
िजरकैदेत राहाण्यािी लशक्षा त्याला लिळाली. त्याला नतथे िौि 
बाळगूि राहाण्यािा आदेश होता. त्याच्या िसु्तकावर बंदी 
घालण्यात आली आणि पवशरे्ष िरवािगी घेतल्यालशवाय कुिी 
त्याला िेटू शकत िव्हत.े 
  
   िि पवज्ञािाबद्दल पविार करण्यास गॅलेललयोला कुिीि रोखू 
शकले िाही. त्यािी कल्ििाशिी आणि िवतालाबद्दल असलेली 
जजज्ञासा िदहल्याइतकीि तीव्र होती. वयािे तो सत्तरीिल्याड 
िोहोिला होता. तरीही त्यािे वस्तुंच्या गतीपवर्षयी एक िवे 
िसु्तक ललदहले. त्याच्या एका लित्रािे हे िसु्तक छािण्यासाठी 
लिविू हॉलंडिध्ये िेले. िसु्तक घराबाहेर कसे गेले, हे िादहत 
िसल्याि ेगॅलेललयोिे स्िष् केले. अथागत, त ेकाही सत्य िव्हत.े 
िि त्यािळेु तो िनु्हा िव्या प्रकरिात अडकला िाही.  



  ददैुवािे, या काळात गॅलेललयोला अंधत्व आले. तरीही तो 
िविव्या कल्ििांवर पविार करत राहीला. आिल्या िलुाच्या 
आणि लित्रांच्या िदतीिे तो शवेटच्या श्वासाियांत काि करत 
रादहला. आिल्या 78 व्या वाढददवसाच्या एक िदहिा आधी 
त्यािा ितृ्य ूझाला. आिल्या ििात तो अिेक िहत्त्वाि े
लसिातं आणि शोध ठेविू गेला, ज्यांिी िढेु वजै्ञानिक 
पविारांिा सयुोग्य ददशा ददली.   


